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Inledning 

Esra/Nehemjaboken och Rutboken är två böcker som har tillkommit på den efterexiliska tiden, i en 

gemensam kontext och antagligen i samma stad, Jerusalem. Men hur har denna kontext sett ut? Vad 

kan vi veta om de människor som skrev och lyssande till dessa texter i Jerusalem på den 

efterexiliska tiden? Kan vi få en fördjupad förståelse för deras samtid och texterna genom att 

fingranska dessa efter spår av den vardag de levde i? 

Ett av huvudområdena som behandlas i de två bibelböckerna är blandäktenskapen där Esra/

Nehemjaboken och Rutboken kommer till helt motsatta slutsatser. Jag tycker att det finns skäl att 

undersöka böckerna på andra grunder också. Det finns forskning om böckernas tillkomsthistoria, 

form, redaktion, antropologiska undersökningar och litteraturvetenskaplig forskning. Alla dessa 

olika inriktningar rör sig på stora plan, identitetsutveckling, historieskrivning och böckernas 

betydelsen för folket Israel och hela mänskligheten. Jag saknar dock forskning om den lilla 

människan, forskning om hur dagarna såg ut i Jerusalem efter exilen. 

Rutboken och Esra/Nehemjaboken har undersökts var för sig och med olika metoder, båda har 

kommenterats flitigt. Jag är emellertid intresserad av de första åhörarnas kontext och den stora 

frågan om det överhuvudtaget går att komma åt dem. Går det att hitta spår av deras samtid i texten? 

Skrev de in sig själva och kan vi idag dra slutsatser om dem utifrån bibeltexten?  

Att jag väljer att titta på just Rutboken och Esra/Nehemjaboken har att göra med att jag placerar 

dem i samma tidsperiod och är nyfiken på om spåren i texterna visar på samma bakgrund. 

Mina resultat kommer att präglas av min egen erfarenhet och min förståelse av bibeltexterna. 

Resultaten kommer också att påverkas av min blandade familjehistoria med en morfar som kom 

från Polen och en farfarsfar som var polsk jude. Resultaten kommer också att spegla mina egna 

erfarenheter som invandrare i Sverige och mina reflektioner över min situation i det nya landet i 

jämförelse med de återvändande judarna i Jerusalem på persertiden.  

Min upplevelse är att när människor känner sig hotade i sin existens behöver de avgränsa sig för att 

skapa en gemenskap som tillsammans är starkare. Detta leder dock ofrånkomligen till att andra 
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utesluts och inte får del av gemenskapen, som vi kan se i Esra/Nehemjaboken. Rutboken däremot 

visar på hur invandrare kan upptas i gemenskapen och vad som krävs av dem. Är det verkligen 

samma miljö som formade båda böckerna? 

Böckernas tillkomsthistoria, bakgrund, syfte och relation till arkeologin har undersökts mycket, 

men jag skulle vilja hitta ett annat perspektiv på texterna genom att leta efter spår av författarens 

samtid, som lämnats omedveten. Genom att ställa enkla frågor försöker jag komma åt böckernas 

Sitz im Leben, framförallt hur vardagen av den kontext där böckerna kom till skymtar igenom. 

Att jag väljer att jämföra just Esra/Nehemjaboken och Rutboken med varandra beror på att jag anser 

Rutboken vara en motberättelse till Esra/Nehemjaboken, en berättelse som tolkar samma lagtexter 

från Femte Moseboken som Esra/Nehemjaboken, men på ett diametralt motsatt sätt. Jag förutsätter 

att Rutboken samtidigt står i en teologisk kommenterande dialog med Esra och Nehemja och då 

framförallt när det gäller frågor om invandrare och blandäktenskap. Dessa frågor kommer dock inte 

vara mitt huvudfokus utan är mera utgångspunkten för mitt val av material.  

Dessutom utgår jag ifrån att böckerna tillkom, eller åtminstone fick sin avslutande bearbetning i 

samma kontext och i samma tidsperiod, den efterexiliska tiden på 300-talet f.v.t. Mycket talar för att 

de båda skrevs i Jerusalem, fast i olika kretsar. 

Syfte 

Syftet med min uppsats är att försöka närma mig vardagen på den efterexiliska tiden, närmare 

bestämd på 300-talet f.v.t.. Jag försöker att fylla en lucka i den tidigare forskningen genom att 

analysera texterna utifrån frågan efter människornas vardag. Hur återspeglar Rutboken och Esra/

Nehemjaboken vardagen i det efterexiliska Israel? Jag vill nå fram till en fördjupad förståelse av 

dessa bibelböckers "Sitz im Leben". Det jag vill komma åt är dock en delaspekt av böckernas Sitz 

im Leben, som jag skulle vilja kalla för böckernas Sitz im Alltagsleben, alltså på vilket sätt 

vardagslivet kan spåras i Bibelböckerna. 

Bibelböckerna i fråga beskriver en tid, men är skrivna på en annan tid. Vi kan alltså egentligen bara 

få veta vad författarna tänkte om t.ex. domartiden, men inget om domartiden i sig. Jag är intresserad 
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av att hitta spår av författarnas egen tid i bibeltexten, när de skriver in sig själva i berättelserna utan 

att vara medvetna om det. Vilka "äkta" spår det finns bakom en text som har och hade ett tydligt 

syfte, nämligen att tjäna som Helig Skrift åt det judiska folket.  

Ytterst vill jag komma åt människornas vardag i det efterexiliska Jerusalem.  

Annorlunda uttryckt, vill jag försöka få svar på frågan om predikarens ord är sanna när han skriver:  

Vad som har varit kommer att vara, 

vad som har skett skall ske igen. 

Det finns ingenting nytt under solen. 

Säger man om något: ”Det här är nytt!” 

så har det ändå funnits före oss, 

alltsedan urminnes tid. (Predikaren 1:9-10) 

Uppsatsen kan anses som ett led i försöket att motverka det han skriver därefter:  

Ingen minns de släkten som gått, 

och framtida släkten skall glömmas 

av dem som följer efter. (Predikaren 1:11) 

Frågeställningar 

I min uppsats försöker jag att besvara följande frågor: 

Vilken historisk kontext återspeglar de valda texterna?  

Hur förhåller sig de utvalda texterna till varandra? 

Vilka aspekter av det samtida vardagslivet återspeglas i Esra/Nehemjaboken respektive Rutboken? 

Vad är Esra/Nehemjabokens och Rutbokens Sitz im Alltagsleben i Israel på 300-talet f.v.t 
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Metod 

I min uppsats använder jag mig av en traditional historical approach. Metoden utgår ifrån att en 

författare lever i en "intellectual world of facts which are presupposed and fixed."  Det innebär att 1

jag utgår ifrån att Esra/Nehemjaboken och Rutboken kom till i en kontext som delar samma 

tankestrukturer, samma bilder och metaforer och samma teman som t.ex. i det här fallet 

blandäktenskap och tillhörighet.   2

Green beskriver i Methods for Luke tre olika interpretationsstrategier, "Behind-the-text, In- the-text 

och In-front of the text."  Min analysstrategi kan bäst beskrivas som Behind-the-text, jag försöker 3

komma åt samhället bakom texten. Behind-the-text-analyser ser texten som ett fönster som öppnar 

tillgång till historien bakom texten, historien som föranledde texten och historien som texten vittnar 

om.  4

Om utgångspunkten är traditional historical approach är min metod att dra slutsatser en 

anthropological approach. Meyers beskriver detta närmare som en ethnohistorical approach.  En 5

sådan undersökning använder texten, arkeologin och etnografin. Den utgår också ifrån antagandet 

att "the culture of living peoples can provide insights into those no longer visible."  Detta är 6

speciellt viktig för slutsatser där inga arkeologiska data eller tidigare forskning finns tillgänglig.  

 

Sitz im Leben ingår i den historisk- kritiska metoden i formkritiken. Law skriver "the locating of a 

form in a specific life-setting is closely related to the placing of the form in a particular genre, for 

both forms and genres, it is held, originate in specific social and cultural contexts."  Jag kommer 7

dock att begränsa undersökningen till böckernas Sitz im Alltagsleben där jag inte undersöker hur 

 Steck, Odil Hannes, Old Testament exegesis: a guide to the methodology, 2. ed., Scholars Press, Atlanta, Ga., 1998, s 1

122

 Steck, 1998, s 1222

 Green, Joel B. (red.), Methods for Luke, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, s 813

 Green, 2010, s 814

 Meyers, Carol, Rediscovering Eve Ancient Israelite Woman in Context, Oxford University Press, New York, 2013, s 375

 Meyers, 2013, s 376

 Law, David R., The historical-critical method: a guide for the perplexed, T & T Clark, London, 2012, 1657
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genren eller formen påverkas av kontexten utan hur textens innehåll återspeglar den efterexiliska 

kontexten. 

 

Alla dessa metoder ligger till grund för min uppsats, men jag undersöker inte så mycket de stora 

sammanhangen utan spåren av vardagslivet som vi kan hitta i texterna. Frågor efter genre, den 

politiska kontexten och den historiska utvecklingen kommer att beröras, men huvudfokus ligger på 

människornas omedelbara omgivning.  

Hela uppsatsen blir en analyserande närläsning av texten för att komma fram till de båda 

bibelböckernas Sitz im Leben på 300-talet f.v.t., jag försöker alltså att rekonstruera den historiska 

vardagssituationen bakom bibelböckerna, den tid när de skrevs eller fick sin avslutande redaktion. 

Rutboken utspelar sig på domartiden, men skrevs antagligen på persertiden, det är alltså den 

sistnämnda jag försöker analysera och beskriva. 

Jag betraktar båda böckerna som litterära skapelser, det finns inga bevis för att de nämnda 

huvudpersonerna har funnits. Gerstenberger och Fischer framför en rad argument för att både Esra, 

Nehemja och Rut är fiktiva karaktärer, bl.a. för Rutbokens del bokens genre och den litterära 

konstruktionen och för Esra/Nehemjabokens del att arkeologiska bevis för deras existens fattas, där 

det finns dokument om andra historiska samtida människor.  8

Böckerna gällde i en specifik historisk kontext, Gerstenberger skriver att Esra/Nehemjaboken "…

reflekterar på ett ohistoriskt, dvs. icke kronologiskt ordnat sätt den judiska Jerusalemförsamlingens 

åsikter, förväntningar och farhågor från ett helt sekel eller mera."   9

Båda böckerna kan alltså inte anses vara historiskt korrekta utan återspeglar ett judiskt perspektiv 

på det egna folkets identitetsutveckling, ett perspektiv som har utvecklats under en lång tid.  

 

Jag väljer att undersöka sådana verser som innehåller tydliga utsagor om vardagen, letar alltså 

specifikt efter konkreta exempel på beskrivningar av handlingar, beskrivningar av redskap eller ting 

 Gerstenberger, Erhard S., Biblische Enzyklopädie. Bd 8, Israel in der Perserzeit : 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., 8

Kohlhammer, Stuttgart, 2005, s 81 och 83; Fischer, Irmtraud, Herders theologischer Kommentar zum Alten Testament, 
Rut, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, 2001, s 72

 Gerstenberger, 2005, s 83, Originaltext: "...reflektieren in einer ungeschichtlichen, d.h. nichtchronologisch geordneten 9

Weise die Ansichten, Erwartungen und Befürchtungen der Jerusalemer Gemeinde eines ganzen Jahrhunderts oder 
mehr."
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och beskrivningar av människorna i sig, deras kläder eller kroppar. Beskrivningar av företeelser 

som var så vardagliga att författaren själv inte behövde förklara dem. 

Ytterligare kriterier för urvalet är:  

 - tydlig anknytning till vardagen  

 - situationer som inte förklaras närmare i texten  

 - verser som ger upplysning om kontexten  

 - minst en vers från varje bok  

Begrepp 

Blandäktenskap: Jag kommer att använda begreppet blandäktenskap i min uppsats i brist på en 

bättre översättning av mixed marriages. Personligen är jag inte helt nöjd med begreppet som jag 

upplever som rasistiskt belastat. Begreppet har använts för att beskriva äktenskap mellan människor 

av olika hudfärg på ett negativt sätt och används så än idag. I uppsatsen betecknar begreppet 

blandäktenskap äktenskap mellan människor som skiljer sig i sin religion och härkomst.   

Golah: Golah är de som har deporterats, ett particip av verbet גלה som betyder både migrera, 

deporteras och gå bort.  Intressant i sammanhanget är att det också kan betyda att vara klar, öppen 10

och att uppenbara. Titeln Golahs söner tillskrev återvändarna sig själva och vi kan utgå ifrån att de 

inte skulle ge sig ett namn som hade en negativ klang i folkets öron. Jag antar att det har skett en 

sammanblandning av betydelser här: de blev deporterade och deportationen i sig ledde till att de 

fick en "öppnare" blick, en bättre förståelse för hur saker och ting borde vara, åtminstone enligt 

deras självförståelse. Om vi antar att återvändarna ser sig själva som öppna och som de som 

uppenbarar den rätta vägen kan vi förstå deras självförståelse som de som har ett självklart 

tolkningsföreträde bättre. Som vi kan se i Esra/Nehemjaboken kom alla väsentliga impulser till 

utveckling från diasporan.  11

 Gesenius, Wilhelm, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Gesamtausgabe, 18. 10

Aufl., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2013, s 215

 Rothenbusch, Ralf, "...abgesondert zur Tora Gottes hin", ethnisch- religiöse Identitäten im Esra/Nehemiabuch, Verlag 11

Herder, Freiburg im Breisgau, 2012, s 44
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Kanon: Att använda ordet kanon för att beskriva sammanställningen av den hebreiska Bibeln 

beskriver A. Fischer som problematiskt: "…eftersom den förutsätter en kristen definition av Helig 

Skrift som inte har funnits i rabbinsk judendom på samma sätt."  Jag instämmer i sak i A. Fischers 12

resonemang, men anser att begreppet kanon har fått en bredare användning idag och avser en 

sammanställning av heliga texter oavsett religion. I den bredare definitionen som sammanställning 

av heliga texter oavsett religion använder jag begreppet i uppsatsen.  

Forskningshistoria 

Rutboken 

Rutboken har i kristna sammanhang kommenterats åtminstone sedan kyrkofädernas tid. En av de 

nyare kommentarerna är Irmtraud Fischers kommentar, på senare år kan vi hitta The JPS Bible 

Commentary: Ruth från 2011, skriven av T. Cohn Eskenazi och T. Frymer-Kensky och Judges and 

Ruth, New Cambridge Bible Commentary från 2004, skriven av Victor H. Matthews.  

I min uppsats använder jag mig av Matthews och Fischers kommentarer, men framförallt av 

Fischers kommentar. Där utgörs halva boken av inledningen som är en omfattande genomgång av 

litterarkritiken, bakgrund och faktiskt Rutbokens Sitz im Rechts- und Sozialleben Alt-Israels  som 13

är särskilt relevant för min undersökning. 

Esra/Nehemjaboken 

Esra/Nehemjaboken har varit föremål för en omfattande forskning och kommentering, både när det 

gäller dess redaktionshistoria, historicitet och innehåll. Rothenbuschs bok "...Abgesondert zur 

Thora Gottes hin"  kan inte kallas en kommentar, men är just nu en av de nyaste böckerna som har 14

 Fischer, Alexander Achilles, Der Text des Alten Testaments: Neubearbeitung der Einführung in die Biblia Hebraica 12

von Ernst Würthwein, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 2009, s 24, originaltext: "…denn er setzt eine christliche 
Definition von Heiliger Schrift voraus, die es so im rabbinischen Judentum nicht gegeben hat."

 Fischer, Irmtraud, Herders theologischer Kommentar zum Alten Testament, Rut, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, 13

2001, s 7

 Rothenbusch, Ralf, "...abgesondert zur Tora Gottes hin", ethnisch- religiöse Identitäten im Esra/Nehemiabuch, Verlag 14

Herder, Freiburg im Breisgau, 2012
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skrivits om Esra/Nehemjaboken. Rothenbusch börjar med att sammanfatta forskningshistorien, 

uppdelad i tre kapitel:  

 1. böckerna och deras delar  

 2. Esra/Nehemjaboken som en del i det kronistiska historieverket  

 3. nyare tendenser i forskningen.  

Särskilt intressant är här det sistnämnda kapitlet som sammanfattar den senaste utvecklingen. Ett av 

de viktigaste forskningsresultaten är slutsatsen att Esra/Nehemjaboken är oberoende av det 

kronistiska historieverket.  Rothenbusch påpekar att forskarna är oeniga om detta, men han själv 15

ansluter sig till slutsatsen, vilket han sedan underbygger med både språkvetenskapliga och 

innehållsliga argument.  16

Rothenbusch tar också upp nya litteraturvetenskapliga metoder som t.ex. en synkron undersökning 

av Esra/Nehemjaboken, men dessa är han kritisk emot. Han påpekar att om man bara tittar på 

textens slutgestalt, måste detta stå på en litteraturhistoriskt säker grund utifrån redaktionshistorien, 

för att: "inte insinuera utsagor och intentioner som inte var påtänkta."  Det är argument som jag 17

ansluter mig till för min undersökning, för att komma åt kontexten på en bestämd tid måste jag veta 

hur texten såg ut på den tiden och hur långt redaktionen hade gått.  

 

Blandäktenskap 

Såvitt jag kan överblicka forskningen har just Rutboken och Esra/Nehemjaboken inte sammanförts, 

men bibelböckerna var för sig har undersökts och kommenterats. Temat blandäktenskap som berörs 

av båda böckerna, har länge varit ringaktat som forskningsämne, men har under de senaste tjugo 

åren rönt stor uppmärksamhet.  18

 Rothenbusch, Ralf, "...abgesondert zur Tora Gottes hin", ethnisch- religiöse Identitäten im Esra/Nehemiabuch, Verlag 15

Herder, Freiburg im Breisgau, 2012, s 26

 Rothenbusch, 2012, s 26 ff16

 Rothenbusch, Ralf, 2012, s 40, originaltext: "dem Buch nicht Aussagen und Intentionen zu insinuieren, die niemals 17

beabsichtigt waren."

 Frevel, Christian (ed.), Mixed Marriages- Intermarriage and Group Identity in the Second Temple Period, T&T Clark 18

International, London, 2011, s 1
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Detta beror enligt Frevel på:  
1. The growing interest in post-exilic pre- Hellenistic times... 
2. The growing interest on purity concepts as part of constructing "Israel" 
3. The discussion on the constitution of a Judahite or Jehudite identity in Persian and Hellenistic times as one 

of the important presumptions of the formation of Early Judaism..."  19

Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG genomförde ett forskningsprojekt med temat: Die 

Konstruktionen von Gruppenidentität durch religiös begründete Heiratsverbote. Literarhistorische, 

rechtshistorische und sozialgeschichtliche Aspekte der sog. 'Mischehenfrage' in der persischen 

Provinz Yehud, ett projekt som pågick mellan 2007 och 2011.  Ett av projektets resultat är boken 20

Mixed marriages som sammanfattar ett antal artiklar om blandäktenskap och identitetsskapande. 

Artiklarna bearbetar olika aspekter av blandäktenskap med olika metoder. 

En av de nyaste böckerna om blandäktenskap är Katherine E. Southwoods bok Ethnicity and the 

Mixed Marriages Crisis in Ezra 9-10: An Anthropological Approach från 2012. Här använder 

Southwood antropologiska modeller för att närma sig Esrabokens syn på blandäktenskap. Hon 

fokuserar på etnicitet och avgränsning och de problem som uppstår ur detta. Ett viktigt bidrag är 

hennes undersökning av vad etnisk identitet egentligen är och hur den påverkas av ras, 

återvändande, historia och religion. Hon kommer fram till att "intermarriage is in many ways the 

'bottom line' of ethnicity."  21

Den efterexiliska tiden 

Själva tidsperioderna är föremål för den bibliska encyklopedien och då särskilt band 8 och 9 som 

behandlar persertiden och den hellenistiska perioden. Detta är en encyklopedi som avser att återge 

"…den av forskningen till förfogande ställda kunskapen om Bibeln… vetenskapligt och historiskt 

ordnad."  Dessutom diskuterar både Fischer, Rothenbusch och Keel tidsperioden ingående. De 22

nämnda band av den bibliska encyklopedien har som särskilt syfte att undersöka tiden efter exilen 

och den hellenistiska tiden.  

 Frevel, Christian (ed.), Mixed Marriages- Intermarriage and Group Identity in the Second Temple Period, T&T Clark 19

International, London, 2011, s 2

 Deutsche Forschungsgemeinschaft, http://gepris.dfg.de/gepris/projekt/48574867/ergebnisse, hämtad  2015-03-1420

 Southwood, Katherine E. Etnicity and the Mixed Marriage Crisis in Ezra 9-10: An Anthropological Approach, 21

Oxford Scholarship Online, 2012, s 62

 Gerstenberger, Erhard S., Biblische Enzyklopädie. Bd 8, Israel in der Perserzeit : 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., 22

Kohlhammer, Stuttgart, 2005, text på baksidan, originaltext: "…das von der neuesten Forschung bereitgestellte Wissen 
über die Bibel…geschichtlich und historisch geordnet."
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Vi kan dock hålla fast att tyngdpunkten ligger på 400-talet f.v.t. och 100-talet f.v.t., i böckerna finns 

en märklig lucka just kring 300-talet f.v.t.. De flesta forskare nämner svårigheten med att beskriva 

persertiden som till största delen beror på det dåliga underlaget av texter och arkeologiska fynd från 

den tiden. 

Gamla testamentets böcker 

En god översikt över Gamla testamentet och dess böcker och även forskningshistorien ger Zengers 

Einleitung in das Alte Testament , en bok som uppdateras regelbundet, här använder jag den 23

åttonde upplagan från år 2012. Avsnitten över bibelböckerna börjar med en litteraturlista över 

kommentarer och de mest aktuella forskningsarbeten. Listan är dock ganska kortfattad och 

okommenterad och kan bara tjäna som utgångspunkt för vidare studier. Just som utgångspunkt och 

sammanfattning av tillgänglig litteratur om bibelböckerna är boken meningsfullt, leder det dock till 

både historisk- kritiska undersökningar och undersökningar som använder nyare exegetiska 

metoder. 

Analys 

Kritisk reflektion 

Innan jag beskriver min bild av den bibliska tiden vill jag börja med en kritisk reflektion om mina 

antaganden. Jag är medveten om att en nutida bild av antiken bara kan vara en ofullständig och 

subjektiv bild som präglas av min förförståelse, mina kunskaper och min erfarenhet. Är man riktigt 

pessimistisk skulle man som Kant kunna säga att vi aldrig kommer åt das Ding an sich , vi 24

kommer aldrig kunna komma åt hur en sak, en tid eller en relation verkligen är eller var. Men det 

gäller inte bara den bibliska tiden utan hela vårt liv: alla har vi olika perspektiv på världen och det 

närmaste vi kan komma varandra är att vi enas om saker, begrepp och resultat som så många som 

möjligt anser som rimliga.  

 Zenger, Erich, Einleitung in das Alte Testament, Kohlhammer, Stuttgart,  201123

 Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft, Anaconda Verlag, Köln, 2011, s 96f24
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Grenholm skriver om intersubjektiv prövbarhet , men inte ens det betyder absolut sanning, det 25

betyder bara att om en annan individ kommer fram till samma resultat under samma förutsättningar 

anser vi resultatet som sant - tills det överbevisas med en ny sanning. Absolut sanning anser jag 

vara någonting som ALLA individer skulle anse som sant och det kommer vi aldrig att kunna 

uppnå. Egentligen skulle vi alltså kunna sluta forska om vi anser att absolut sanning är det vi vill 

komma fram till.  

Det är emellertid inte mitt syfte att komma fram till den absoluta sanningen. Jag försöker att ge min 

bild av tiden på 400-talet f.v.t. och 300-talet f.v.t. så som jag ser den. Jag gör inte anspråk på att 

återge sanning men hoppas på att mina resultat kan bidra till att öka mångfalden inom forskningen, 

att kanske någon tycker att det jag skriver är rimligt och någon annan kan se det som utgångspunkt 

till en ny undersökning eller en ny diskussion.  

Att närma sig den efterexiliska tiden med hjälp av Bibeltexterna kräver misstankens hermeneutik , 26

ett vaksamt öga på texternas syfte och tendenser. Men det vaksamma ögat behöver också vändas 

mot en själv: hur pass objektiv kan jag överhuvudtaget vara? Som kristen och blivande präst som 

ska verka i en kyrka som ganska nyligen har börjat överge ersättningsteologin kommer jag inte ifrån 

att brottas med frågan hur jag ser på judendomen, är den en helt annan religion eller hänger dessa 

två ihop? Personligen anser jag att den hebreiska bibeln är relevant för kristendomen, men är 

tveksam till att läsa in kristna trosuppfattningar i den.  

 
Israel på 400-talet före vår tid 

Jag vill börja min undersökning med att försöka måla upp en bild av livet i Jerusalem på 400-talet 

f.v.t. så som den möter oss i Esra/Nehemjaboken. De utvalda bibelböckerna berättar om denna tid, 

men de bibliska författarna upplevde historia på ett helt annat sätt än vi. Gerstenberger skriver: "…

de bibliska vittnena berättar om utvalda episoder med det enda målet, att hålla fast Guds 

fundamentala lagar som normativa och bestående för och med Israel."  De var alltså inte 27

 Grenholm, Carl-Henric, Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 2006, s 89f25

 Gerstenberger, Erhard S., Biblische Enzyklopädie. Bd 8, Israel in der Perserzeit : 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., 26

Kohlhammer, Stuttgart, 2005, s 34

 Gerstenberger, 2005, s 32, originaltext: "…die biblischen Zeugen berichten lediglich über ausgewählte Episoden mit 27

dem Ziel, die fundamentalen Setzungen Gottes für und mit Israel in jener Zeit als normativ und fortwirkend 
festzuhalten."
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intresserade av att återge exakta händelser utan ville återge Guds handlande med sitt folk, där 

liknande händelser ibland sammanfogas fast de har hänt på olika tider som vi kan se i Esra/

Nehemjaboken.  28

I den bibliska encyklopedin beskriver Gerstenberger vardagslivet och kulturen med utgångspunkt i 

privata dokument och arkeologiska fynd.  De flesta människor i antiken var bönder eller nomader 29

som levde i by- och stadsförbund där familjerna höll tätt ihop. Hela livet var centrerat kring det 

dagliga brödet. Kultiska fester med social karaktär var högst välkomna som avbrott i den enahanda 

vardagen.  Kulturutvecklingen utgick ifrån städerna, lantbefolkningen hade inga resurser till det, 30

vilket bland annat kan ses på att redskapen inte utvecklades över en lång tid.  31

Vi kan säga att vi möter en agrarkultur som är uppdelad i olika folk där Bibeln beskriver det judiska 

folkets historia. Esra/Nehemjabokens listor visar tydligt hur folkets struktur var tänkt: ordnad efter 

genealogi och funktion.  "Jahves folk bor i ett noga bestämt område och består av en grupp 32

människor som kan räknas och nämnas vid namn."  Esra/Nehemjaboken är, som tidigare nämndes 33

ingen historisk rapport, men genom att ordna grupperna på det sätt som görs i listorna kan vi sluta 

oss till hur de antagligen såg på sitt samhälle. Talrika exempel i Bibeln visar också att 

socialstrukturen var präglad av patrilineara, patrilokala och  patriarkala släktgrupper.  34

En viktig iakttagelse är dock den dubbla påverkan som människorna, framförallt de icke persiska 

samhällena, utsätts för: "Människornas egentliga liv i perserriket gestaltar sig- som alltid i 

storsamhällen- i spänningen mellan centralmakten och lokaltraditionen."  35

 Rothenbusch, Ralf, "...abgesondert zur Tora Gottes hin", ethnisch- religiöse Identitäten im Esra/Nehemiabuch, Verlag 28

Herder, Freiburg im Breisgau, 2012, s 47

 Gerstenberger, Erhard S., Biblische Enzyklopädie. Bd 8, Israel in der Perserzeit : 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., 29

Kohlhammer, Stuttgart, 2005, s 68

 Gerstenberger, 2005, s 7030

 Gerstenberger, 2005, s 6931

 Gerstenberger, 2005, s 1932

 Gerstenberger, 2005, s 19, originaltext: "Das Volk Jahwes wohnt in einem genau festgelegten Raum und besteht aus 33

einer abzählbaren, namentlich benennbaren Gruppe von Menschen."

 Gerstenberger, 2005, s 8934

 Gerstenberger, 2005, s 74, originaltext: "Das eigentliche Leben der Menschen im Perserreich gestaltet sich - wie 35

immer in Grossgesellschaften - in der Spannung zwischen Zentralgewalt und Lokaltradition."
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Vi kan samtidigt se att ingen av de persiska härskarna försökte skapa en språklig, kulturell, juridisk 

eller religiös enhet, enheten skapades genom politiken, militären och näringslivet.  36

En annan viktig aspekt tycker jag är geografin: i perserriket ligger Palestina längst ut på västkanten 

och är en buffertzon mot Egypten. Vi kan säkert utgå ifrån att det var en viktig provins i perserriket 

på så sätt att den skyddade kärnlandet mot egyptierna. Perserkungen var alltså angelägen om att 

området var bebott, men den utgjorde ingen avgörande del i persernas uppfattning om sitt rike. Ett 

tydligt bevis på att provinsen (eller satrapien som provinserna kallades i perserriket) Palestina 

upplevdes som avlägset och perifert är namnet på satrapien,  Transeufrat , "över Eufrat" eller "på 37

andra sidan om Eufrat", ett perspektiv som utgår ifrån att den som berättar bor på "rätt" sida Eufrat. 

Rikets huvudstad Persepolis låg öster om Jerusalem. Ett annat tecken för satrapiens avlägsenhet och 

kanske relativt ringa betydelse är avsaknaden av persiska stadsarkiv i regionen, i alla fall är inga 

hittade än.  Sammanfattningsvis kan vi säga att satrapien var relativt oberoende med tanke på 38

sociala och ekonomiska bestyr, men under persisk observation.  39

Israel på 300-talet före vår tid 

I början på 300-talet f.v.t. hade bilden inte förändrats, men i början på 330-talet f.v.t. besegrades 

perserkungen Darius och perserriket existerade inte längre och Palestina ingick nu i det hellenistiska 

riket.  "…med dessa betydelsefulla händelser…började ett avsnitt i Israels historia som präglades 40

historiskt och politiskt framförallt av brottningen med det ptolemaiska och det seleukidiska riket 

samtidigt som det präglades teologiskt av konfrontationen mellan Jahvetron och hellenistisk 

andlighet."   41

 Gerstenberger, Erhard S., Biblische Enzyklopädie. Bd 8, Israel in der Perserzeit : 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., 36

Kohlhammer, Stuttgart, 2005, s 51f

 Gerstenberger, 2005, s 7637

 Gerstenberger, 2005, s 7638

 Moffat, Donald P., Ezra's social drama: identity formation, marriage and social conflict in Ezra 9 and 10, 39

Bloomsbury, New York, 2013, s 50

 Haag, Ernst, Biblische Enzyklopädie. Bd 9, Das hellenistische Zeitalter : Israel und die Bibel im 4. bis 1. Jahrhundert 40

v. Chr., Kohlhammer, Stuttgart, 2003, s 17

 Haag, 2003, s 3341
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I motsats till perserrikets stabilitet och det relativa självstyret som tilläts i rikets delar präglades 

början av den hellenistiska tiden av kaos och krig.  Alexanders fälttåg träffade Darius visserligen 42

inte oförberedd, men slutligen segrade Alexander genom att vid slaget vid Issos tillskanska sig 

perserkungens hela krigskassa.  Därmed var perserrikets öde besegrat och omfattande förändringar 43

påbörjades.  

Även den geografiska medvetenheten ändrades, Juda blev från att ha legat väster om huvudstaden 

Persepolis ett område som ligger öster om Makedoniens huvudstad Pella. Det kan verka som en 

obetydlig detalj, men en sådan förändring gör mera med människorna än vi kanske tror, själv fick 

jag uppleva det när muren föll i Tyskland 1989. Från att ha bott i södra Östtyskland flyttades jag till 

att bo i mellersta Tyskland, från att ha bott öster om gränsen mellan Väst- och Östeuropa flyttades 

jag till att bo väster om samma gräns, en förändring som faktiskt blev en kris för en del människor i 

min omgivning. Jag antar att det var lika eller ännu mera omvälvande för judarna på 300-talet f.v.t.  

Eftersom jag ämnar undersöka Rutbokens Sitz im Leben kommer jag inte att undersöka den 

fortlöpande utvecklingen i det hellenistiska riket. Jag utgår ifrån att Rutboken tillkom innan 

Alexanders fälttåg mot perserkungen Darius, alltså i slutet på 400-talet f.v.t. eller mera troligt i 

början på 300-talet f.v.t.. Fischer bemöter en betydligt tidigare datering av Rutboken , när hon 44

argumenterar för bokens sena tillkomst i slutet på 400-talet f.v.t. och inte på domartiden. Hon 

argumenterar för den efterexiliska tillkomsten utifrån att moabiterparagrafen sätts ur kraft genom 

argumentation, att Rutbokens rättsuppfattning förutsätter Toran i skriftlig form och att 

citationshänvisningar tillåter slutsatsen att det fanns en textkanon.  Hennes fjärde argument, 45

närheten till Esra/Nehemjaboken, kan användas åt båda hållen: både mot en tidig men också mot en 

sen datering, "…ty Rutboken är framförallt i samtal med de kretsar som författar Nehemjaboken."  46

 Haag, 2003, s 42, originaltext: "…Mit diesem hochbedeutsamen Geschehen … begann für Israel … ein Abschnitt 42

seiner Geschichte, der historisch und politisch hauptsächlich durch die Auseinandersetzung mit den Diadochenreichen 
der Ptolemäer und Seleukiden und theologisch durch die Konfrontation des Jahweglaubens mit der Geistigkeit des 
Hellenismus geprägt war."

 Haag, 2003, s 3743

 Fischer, Irmtraud, Herders theologischer Kommentar zum Alten Testament, Rut, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, 44

2001, s 91

 Fischer, 2001, s 9045

 Fischer, 2001, s 89, originaltext: "…denn vor allem mit jenen Kreisen, die das Nehemiabuch verfassen, ist das 46

Rutbuch argumentativ im Gespräch." 
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Vi kan alltså konstatera att de politiska omständigheterna i stort inte hade förändrats mellan de båda 

böckernas tillkomst. Sammanhanget mellan båda bibelböckerna kan nog bäst beskrivas som att 

Rutboken är "… en berättelse som bedriver skriftutläggning och -aktualisering. Bokens genre bör 

därför betecknas som en tidig form av exegetisk, närmare bestämd halakisk midrash."  47

Rutboken är en utläggning som synliggör tillämpningen av lagen om blandäktenskapen som vi 

finner i Esra/Nehemjaboken, vilket förutsätter att den sistnämnda fanns tidigare än Rutboken. 

Esra/Nehemjabokens Sitz im Leben 

Bakgrund till Esra/Nehemjaboken  

I den grekiska kanon placeras Esra/Nehemjaboken efter krönikeböckerna och räknas till de 

historiska böckerna. Redan tidigt, om inte från första början, ansågs boken beskriva den 

efterexiliska tiden i Juda.  Boken berättar om livet i det efterexiliska Juda och då framförallt 48

Jerusalem, där muren och templet byggs upp igen, festerna firas igen och Toraobservansen åter förs 

in i människornas medvetande. En viktig iakttagelse är dock att de väsentliga impulserna alltid  

kommer från diasporan.   49

Forskningen idag är nästan överens om att inte betrakta Esra/Nehemjaboken som ett verk av 

krönikeböckernas författare; trots språkliga överensstämmelser är de innehållsliga skillnaderna allt 

för omfattande, vilket diskuteras ingående av Rothenbusch.  50

Jag utgår ifrån att Esra/Nehemjaboken är en litterär beskrivning av den efterexiliska tiden som 

återger de historiska händelserna, men inte utifrån ett historiskt intresse utan utifrån ett religiöst 

intresse. Gerstenberger skriver: "…det är rena trosdokument, och trosdokument ska snarare 

 Fischer, 2001, s 72, originaltext: "… eine Erzählung, die Schriftauslegung und -aktualisierung betreibt. Die Gattung 47

ist daher als eine Vorform eines exegetischen, genauer gesagt halchischen Midrasch zu bezeichnen."

 Rothenbusch, Ralf, "...abgesondert zur Tora Gottes hin", ethnisch- religiöse Identitäten im Esra/Nehemiabuch, Verlag 48

Herder, Freiburg im Breisgau, 2012, s 43

 Rothenbusch, 2012, s 4449

 Rothenbusch, 2012, s 26ff50
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tillskrivas propaganda- och programlitteraturen än (oberoende) historieskrivning"  Lika långt 51

skulle jag inte vilja gå, jag skulle beskriva Esra/Nehemjaboken som en litterär beskrivning av den 

efterexiliska tiden med en verklig historisk kärna.  

Esra/Nehemjaboken placerar jag utgående från Rothenbuschs argument på 400-talet f.v.t.  52

Samtidigt har boken genomgått en omfattande bearbetning; Rothenbusch beskriver fyra olika 

redaktionsskikt.  Han daterar de olika bearbetningsfaserna till olika tidsavsnitt, där han placerar de 53

tidigaste textdelarna i Xerxes I regeringstid, 486-465/4 f.v.t. Den senaste bearbetningen finner vi i 

mitten eller andra halvan av 300-talet f.v.t. , vilket visar att texten inte var "färdig", men det visar 54

också att bibelböckerna inte var en oföränderlig enhet på den tiden. Vi kan dock konstatera att 

avsnitten som behandlar blandäktenskapen inte omfattades av den senaste bearbetningen.   55

Avgörande för Esra/Nehemjabokens Sitz im Leben på 300-talet f.v.t. är alltså den senaste 

bearbetningen, antagligen såg boken då ut som vi har den framför oss idag när det gäller de olika 

delarnas placering, bortsett från små tillägg gällande den lägre kultpersonalen, offer och kultgåvor 

som antagligen har gjorts på persertidens senaste år eller till och med på den hellenistiska tiden.  56

Boken i den gestalt vi möter den på 300-talet f.v.t. beskriver viktiga händelser på persertiden som 

alla kan sammanfattas som delar i Israels identitetsutveckling.  Muren byggs upp, kultcentret 57

byggs upp igen, lagarna erinras och fester firas: allt detta ger skydd, ordning, historia och mening, 

viktiga beståndsdelar i ett folks identitet. Jag vill avsluta den här delen med ett sammanfattande 

citat av Rothenbusch: "I sin brottning med viktiga äldre dokument skapar författaren en text om det 

 Gerstenberger, Erhard S., Biblische Enzyklopädie. Bd 8, Israel in der Perserzeit : 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., 51

Kohlhammer, Stuttgart, 2005, s 33, originaltext: "…es sind reine Glaubensdokumente, und Glaubensdokumente sind 
eher den Gattungen Programm- und Propagandaliteratur zuzurechnen als der ("unbefangener") 
Geschichtsschreibung."

 Rothenbusch, Ralf, "...abgesondert zur Tora Gottes hin", ethnisch- religiöse Identitäten im Esra/Nehemiabuch, Verlag 52

Herder, Freiburg im Breisgau, 2012, s 243

 Rothenbusch, 2012, s 24353

 Rothenbusch, 2012, s 24354

 Rothenbusch, 2012, s 24555

 Rothenbusch, 2012, s 24556

 Moffat, Donald P., Ezra's social drama: identity formation, marriage and social conflict in Ezra 9 and 10, 57

Bloomsbury, New York, 2013, s 25
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positiva och betydande inflytande som den babyloniska diasporan hade på moderlandet i en 

formativ fas i den efterexiliska historien."  58

Textanalys 

För att närma mig böckernas Sitz im Leben kommer jag att undersöka utvalda exempel från 

bibeltexten efter spår från vardagen, även om de kan vara ganska få och små. Här menar jag inte de 

stora historiska händelserna utan så konkreta saker som att Esra knäböjde framför Guds hus, att han 

bar en mantel, att folket samlades runt honom etc. I de flesta vetenskapliga böckerna om Bibeln 

skrivs om de politiska händelserna, kungar och krig, men den lilla människans historia syns sällan. 

Bibelböckerna är dock skrivna för folket och för att bli mottagna och uppskattade av folket måste 

de tilltala det, böckerna måste vara nära människornas vardag. De är ibland så nära att vi inte ser de 

små tecknen på vardagslivet, därför tänkte jag fingranska texterna efter sådana.  

I min undersökning utelämnar jag diskussionen om frågan om någonting som beskrivs i Bibeltexten 

verkligen har hänt. För att komma åt Bibelböckernas Sitz im Leben behöver vi inte bevisa om 

händelserna som beskrivs är sanna, utan här undersöker jag bibelböckernas texter utan att gå in på 

diskussionen om deras sanningshalt, jag är snarare ute efter vardagens spår i textmaterialet. 

Esra 1:1 

I början av Esraboken kan vi läsa att kungen tillkännagav …både muntligt och skriftligt. Att betona 

att kungörelsen gjordes muntligt och skriftligt kan tolkas på två olika sätt, antingen skulle 

kungörelsens tyngd betonas och det i Esra föreliggande dokumentet inledas, eller så var det ovanligt 

på den tiden att kungörelser gjordes på båda sätten. Om meningen hade varit att bara inleda 

dokumentet hade man inte behövt skriva att kungörelsen gick ut både muntligt och skriftligt, det 

skriftliga hade man ju framför sig. Därför tolkar jag betoningen på att den gjordes både muntligt 

och skriftligt som att detta upplevdes som ovanligt och nytt på den tiden.  

 Rothenbusch, Ralf, "...abgesondert zur Tora Gottes hin", ethnisch- religiöse Identitäten im Esra/Nehemiabuch, Verlag 58

Herder, Freiburg im Breisgau, 2012, s 172, originaltext: "In der Auseinandersetzung mit wichtigen älteren 
Überlieferungen schafft der Verfasser einen Text über den positiven und bedeutenden Einfluss der babylonischen 
Diaspora auf das Mutterland in einer formativen Phase der nachexilischen Geschichte."
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Jerusalem som platsen där Esra/Nehemjaboken skrevs är en stad och har varit det sedan åtminstone 

1700-talet f.v.t.  skriver Keel i motsats till Gerstenberger som placerar städernas uppkomst på 400-59

talet f.v.t.  Väsentligt för 300-talet f.v.t. var dock att perserna tillät att staden byggdes upp igen, 60

vilket ledde till utvecklingar på flera områden. Gerstenberger skriver: "Familjernas och klanernas 

gemensamma liv i trånga bosättningsförband frambringar i alla livets områden... nya saker och låter 

konsten och kulturen blomstra."  Skrivkonsten skulle jag räkna till konst och kultur och betoningen 61

på en skriven kungörelse i Esra 1 ser jag som en bekräftelse på att skrivkonsten upplevdes som en 

ny och uppmärksammad företeelse.  

Därmed är det inte sagt att skrivkonsten inte var känd överhuvudtaget, betoningen på att 

kungörelsen gjordes både muntligt och skriftligt visar, enligt min mening, på att författarna till Esra/

Nehemjaboken var medvetna om att en ny tid med nya utvecklingsmöjligheter för Jerusalem och 

det judiska folket hade börjat. 

Esra 1:5 

I samma kapitel, i vers 5 kan vi läsa om överhuvudena för Judas och Benjamins familjer. 

Där får vi uppgifter om hur samhället var organiserat, nämligen utifrån familjer. I originaltexten är 

den patrilinjära organisationen ännu tydligare, här står inte överhuvudena utan ָהָאבֹות, fäderna. Ordet 

ger klart och tydligt vid handen att patriarken bestämde, familjerna styrdes av män och 

samhällsnormen var mannen.  

Detta stöds av flera dokument som har hittats i bl.a. Elefantine. "Äktenskapskontrakt berättar ... om 

männens, kvinnornas och barnens ställning i familjen."  Att författaren använder ordet fäder och 62

inte ett mera allmänt begrepp för ledarskap tolkar jag som att det inte fanns skäl för detta eftersom 

bara fäderna styrde. 

 Keel, Othmar, Jerusalem und der eine Gott, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2014, s 3659

 Gerstenberger, Erhard S., Biblische Enzyklopädie. Bd 8, Israel in der Perserzeit : 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., 60

Kohlhammer, Stuttgart, 2005, s 70

 Gerstenberger, 2005, s 70, originaltext: "Das Zusammenleben von zahlreichen Familien und Clans in engen 61

städtischen Siedlungsverbänden bringt auf allen Lebensgebieten … Neues hervor und lässt Kunst und Kultur 
aufblühen."

 Gerstenberger, 2005, s 7262
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Esra 3:8  

I Esrabokens tredje kapitel står: De leviter som var tjugo år och däröver satte de till att leda arbetet 

på Herrens hus. Det skulle kunna tolkas som ett slags myndighetsålder: från och med 

tjugoårsåldern kunde man få bli förman och arbetsledare. Det hebreiska ordet ים  för tjugo är ֶעְׂשִר֤

ursprungligen en dual till ordet ֶעֶׂשר vilket betyder tio.  Talen tio och tjugo skulle jag beskriva som 63

kroppsimmanenta tal, vi har tio fingrar och tio tår, kan alltså med hjälp av de räkna till tjugo. Jag är 

övertygad om att språk och liv påverkar varandra och betingar varandra. Att vara så gammal att 

fingrar och tår tar slut för att räkna ut sin ålder kan upplevas som att man nu är "färdig", det finns 

varken fingrar eller tår kvar för att räkna vidare, nu är man förvisad till bara sin hjärna. Slutsatsen 

blir då att man nu klarar sig utan hjälpmedel och är "vuxen".  

Ytterligare ett argument för sambandet mellan myndighetsåldern och kroppen är alla andra spår av 

kroppen som mått som vi hittar även i vårt språk, som aln, fot, tum och steg. I en tid där de flesta 

inte kunde läsa och skriva tycker jag att det kan anses som naturligt att man tar kroppen som mått; 

och jag utgår ifrån att detta inte bara stannade med längdmått utan spelade roll på flera områden. 

Jag är dock medveten om att det är mina egna funderingar, men tillämpar här Meyers antagande 

som jag nämnde i metoddelen (s.6): om vi idag använder kroppen för att mäta och beskriva tillstånd 

talar det för att människorna gjorde så tidigare också. 

Ett tredje argument är alla idiomatiska uttryck vi använder för att uttrycka våra känslor och 

beteenden: vi kan vakna på fel sida, ha någonting på hjärtat, vi kan ha fjärilar i magen, få blodad 

tand, få det hett om öronen, få kalla fötter etc. När uppsatsen ska ventileras kan jag få svar på tal, 

men nu ser jag till att få saken ur händerna. Alla dessa exempel är visserligen inte mått som nämns 

ovan och har ingenting med åldern att göra, men de demonstrerar att kroppen har påverkat språket 

och lämnat djupa avtryck i våra liv. Dessa idiomatiska uttryck är olika för varje folk, på tyska kan 

en lus löpa över min lever om någon skulle säga att jag inte har alla hästar hemma, i Sverige blir jag 

nog bara sur.  

 Gesenius, Wilhelm, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Gesamtausgabe, 18. 63
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Esra 6:9 

I  Esra 6:9 kan vi läsa att prästerna ska få vad de behöver till brännoffret, bland annat vete, salt, vin 

och olja. Till Gud offrade man värdefulla saker, till och med det mest värdefulla man hade. Idag 

anses vetemjöl som billigt och föga hälsosamt, salt och olja är vardagliga livsmedel och idag finns 

också billiga viner. Vi kan alltså se att människors uppfattning om vad som är värdefullt och vad 

som inte är det förändras över tiden, främst beroende på växelspelet mellan tillgång och efterfrågan. 

Att det offrades vete tolkar jag som om det ansågs vara det mera värdefulla sädeslaget, att offra salt 

tyder på att det var sällsynt och dyrt och offrandet av olja och vin kan tyda på att framställningen 

var långvarig och mödosam.  

I Persepolis har förvaltningsdokument hittats som kan styrka detta, här kan läsas att de högre 

förvaltningsanställda visserligen fick vin som lön, men varken vete, salt eller olja.  Det som 64

behövdes utöver lönen eller utöver den egna familjeproduktionen byttes in, det krävdes alltså både 

arbete och handel för att komma åt offergåvorna.  

 

Esra 9:3 

"När jag hörde detta rev jag sönder mina kläder och även manteln." säger Esra, när han får reda på 

blandäktenskapen. Detta är ett intressant ställe som kan ge oss viss upplysning om klädernas 

konstruktion. Utifrån versen kan vi anta att Esra hade på sig både kläderna och manteln och om han 

då rev sönder dem samtidigt antar jag att han förde samman händerna framför bröstet, grep tag och 

rev. Om vi nu inte räknar med Esra som en man som var ovanlig stark, måste kläderna vara ganska 

löst vävda och dessutom sakna fåll eller vara uppskurna på framsidan på något sätt. Vi kan också 

vara säkra på att hans kläder måste vara vävda och inte virkade, bara vävt tyg går att riva sönder så 

som det beskrivs här.  

Lite huvudbry får jag av manteln: Gesenius beskriver ְמִעיל som ett långt ärmlöst klädesplagg som 

bars ovanpå de andra kläderna.  Om Esra rev sönder den samtidigt med de andra kläderna, måste 65

den vara sammansydd i mitten framme och ha en söm som han river upp eller bestå av ett 

 Gerstenberger, Erhard S., Biblische Enzyklopädie. Bd 8, Israel in der Perserzeit : 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., 64
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framstycke och ett bakstycke, men då med ofållad kant, det kräver mycket stor kraft att riva sönder 

ett fållat tyg.  

De flesta vävda tyger är gjorda på sådant sätt att varptråden är en fast tråd, men att inslaget kan vara 

mjukt och ge efter lättare. Om vi antar att Esra tar tag i mitten på klädnaden framför bröstet och 

drog till, kan vi dra slutsatsen att manteln var sydd utmed tygets längdriktning, precis på samma sätt 

som kläder som sys i vävda tyger görs idag.   

Lite längre fram får vi upplysningar om hur pass sönder Esra rev sina kläder, i vers 5 läser vi: Vid 

kvällsoffret reste jag mig ur min förkrosselse. Med kläderna och manteln sönderrivna föll jag på 

knä… Kläderna kan rimligen inte vara helt sönderrivna, annars hade de glidit ner och blottat honom.   

Jag tolkar scenen så att han rev en stor reva i kläderna och manteln, en reva som antagligen löpte 

utmed varpen eller utmed en söm och som kunde sys ihop igen.  

Därmed menar jag inte att Esras sorg inte var äkta eller djup, men i en omvärld som är fattig på 

resurser påverkas alla livsyttringar av detta, att riva sönder kläder så att de blev obrukbara efteråt 

passar inte in i bilden. Jerusalem var i ett bedrövligt tillstånd som vi kan läsa i Nehemjabokens 

första kapitel vers 3: De som är kvar i landet och sluppit undan fångenskapen lever i nöd och 

förnedring. Detta är ett argument för att han inte kan ha rivit sönder hela klädnaden. Smith- 

Christopher beskriver Esras handling som ett starkt tecken för sorg som var vanligt i främre 

orienten, vilket jag inte betvivlar.   66

Här är det dock frågan om hur han gjorde detta och hur pass förstörd manteln blev. Att Esra inte rev 

sönder manteln helt och hållet får stöd i Femte Moseboken där det står När du är i krig med en stad 

och måste belägra den länge innan du kan inta den, får du inte sätta yxan i träden där och fälla 

dem. Deras frukt skall du själv äta, du får inte hugga ner dem. (Dtn 20:19)  Det slösas inte med 67

resurser när det råder resursbrist. 

I kommentarlitteraturen beskrivs varför kläderna rivs sönder och vad sönderrivandet uttrycker, men 

inte hur det utförs i praktiken. Uppslagsdelen i Bibel 2000 nämner en del om material, linne och 

 Barton, John & Muddiman, John (red.), The Oxford Bible commentary, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001, s 31766
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ylle och vilka olika klädesplagg människorna bar på den bibliska tiden.  Det finns väldigt lite 68

material om vävstolar på den antika tiden, här ska nämnas en äldre undersökning om antika upprätta 

vävstolar, där vävstolarnas bredd uppskattas utifrån antalet tyngder som har hittats, men där 

författaren medger att underlaget är alldeles för osäker för att dra slutsatser om tygstyckenas 

bredd.  Här utgår jag ifrån min egen erfarenhet och mina iakttagelser i väverier och museer, bland 69

annat en utställning på Eketorps borg där man visade hur tyg vävdes på Öland på järnåldern.  Jag 70

är dock medveten att där beskrevs en senare tid. 

Tyvärr är dokumenten från persertiden allt för fragmentariska för att vara helhetstäckande, bara 

"under medhjälp av allmänna sociologiska och antropologiska insikter och erfarenheter kan vi 

rekonstruera någorlunda koherenta bilder av vardagslivet..." skriver Gerstenberger.  I det här fallet 71

använder jag mig av min egen erfarenhet. 

 

Esra 10:9 

I det tionde kapitlet i Esraboken kan vi läsa att Folket slog sig ner på platsen framför Guds hus, och 

alla darrade i det strida regnet inför vad som skulle ske. Det är vinter i Jerusalem, regntiden med 

stor nederbörd.  Klimatet i Jerusalem har varit detsamma då som det är idag. Den bibliska 72

hebreiskan känner bara till två årstider, torrperioden och regnperioden, där torrperioden betecknas 

med ett ord som betyder frukt också och regnperioden med ord som har med bevattning att göra.   73

Texten tillåter två slutsatser: det finns inga tillräckligt stora hus för hela folkmassan vilket kanske 

inte alls behövdes i vanliga fall. Det är alltså en ovanligt stor samling som beskrivs. Den andra 
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slutsatsen är att det vanliga folket inte gick in i templet, templets inre rum var förbehållet 

prästerna.  74

  

Nehemja 4:18 

Och alla som byggde hade svärdet hängande vid höften under arbetet. Detta läser vi i Nehemjas 

fjärde kapitel. Även om versen här främst ska beskriva att de jobbade under hot och var tvungna att 

bära vapen talar den också om att alla hade ett svärd och antagligen också spjut, sköld, båge och 

harnesk som beskrivs i vers 16.  

Meyer beskriver den militära riksorganisationen så att alla provinser kunde bli tvungna att ställa 

krigare till förfogande för perserna, men att bara de stammar som bedömdes som om de kunde bli 

farliga för riket blev fråntagna sina vapen.  Textstället kan alltså tolkas som om perserkungen 75

ansåg israeliterna som ofarliga för riket eftersom de fick behålla sina vapen, en slutsats som 

stämmer väl överens med Esra/Nehemjabokens beskrivningar av perserkungarnas frikostighet och 

stöd. 

Det kan också tolkas som om perserkungen lät de behålla sina vapen och försäkrade sig om deras 

tillgivenhet genom tillåtelsen att bygga upp sitt tempel för att ha ett första försvar mot Egypten. 

Frågan kan inte avgöras idag, men vi kan hålla fast vid att de ägde vapen och fick bära de i 

offentligheten i försvarssyfte. 

 

Nehemja 5:16 

I kapitlet om Nehemja som ståthållare kan vi läsa: Dessutom tog jag del i arbetet på muren, fastän 

jag inte var markägare. Genom att äga mark var man alltså skyldig till att hålla stadsmuren istånd. I 

versen preciseras dock inte om det måste vara mark innanför stadsmuren eller utanför.   

 Bibeln: Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel, Verbum, Stockholm, 2001, s 74
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Ytterligare en slutsats man skulle kunna dra utav att muren inte hade byggts upp tidigare är att 

samtliga markägare hade deporterats. Det är dock ett mera spekulativt antagande, andra skäl som 

brist på material, brist på hantverkare, brist på livsmod eller förbud från de persiska ståthållarna kan 

också ha varit orsaken. 

 

Nehemja 13:25 

Det sista exemplet jag vill titta närmare på hittar vi i Esra/Nehemjabokens sista kapitel: Jag gick till 

rätta med dem, förbannade dem, slog några av dem, drog dem i håret och besvor dem vid Gud… 

De som bestraffas här är kvinnor och med utgångspunkt i att vi har att göra med ett patriarkalt 

samhälle skulle vi kunna tolka det som om bara kvinnor straffades eller förmanades på detta sätt. Vi 

har dock andra bibelberättelser där håret står i medelpunkten. 

Håret är starkt förknippat med identitet och renhet som vi kan se i Tredje Moseboken (Lev 13:40, 

Lev 19:27) eller styrka som i berättelsen om Samson och Delila (Dom 13:5). Samson är en nasir där 

löftet synliggörs för alla i hans omgivning genom att hans hår aldrig rakas (Num 4:6). Tidigare i 

Esraboken återfinner vi textstället där Esra sliter sitt hår i förtvivlan (Esr 9:3).  

 

Vi kan dock uppmärksamma att Bibeln sällan uttalar sig om kvinnors hår. Förutom att de dras i 

håret av Esra och att de tillsammans med männen strödde aska på huvudet som ett tecken på sorg, 

finns beskrivningar på kvinnans hår i Höga Visan (Höga v 4:1 och 6:5). I den undersökta versen 

understryker den hårdhänta behandlingen eftertrycket i Esras förmaning.  

Esra/Nehemjabokens Sitz im Alltagsleben på 300-talet f.v.t.  

 

De undersökta verserna kan inte ge en allomfattande bild på den efterexiliska tiden, men kan 

fungera som en komplettering till den bild som vi har fått genom litteraturen jag nämnde i delen om 

bakgrunden till Esra/Nehemjaboken.  

 

I den första versen läste vi om en muntlig och skriftlig kungörelse, en notis som återspeglar att 

författarna var medvetna om att en ny tid hade börjat i och med att återvändarna fick bygga upp 
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Jerusalems tempel och stadsmur igen. I denna lilla notis kan vi se att de bar på hoppet om en 

framtid i relativ självständighet fast de fortfarande befann sig under persiskt styre. Israeliterna får 

bygga en stad som fungerar och som tillhandahåller nya utvecklingsmöjligheter.  

 

Det andra exemplet visar på någonting som bekräftas av sekundärlitteraturen, Juda var ett 

patriarkalt samhälle som styrdes av familjeöverhuvuden. Att ordet fäder inte ersattes med en mera 

allmän term tolkar jag som om systemet i sig inte ifrågasattes.  

 

Att de unga männen fick vara förmän för arbetet tolkar jag som att de har uppnått 

myndighetsåldern. Här saknas relevant sekundärlitteratur, jag argumenterar utifrån den hebreiska 

texten och sambandet mellan språk och kropp. Jag anser att det framkommer tydligt att det fanns en 

klar uppfattning om när en man ansågs vara myndig, även om argumentationen för att det är just 

tjugo år vilar på mina egna iakttagelser. Men även om denna argumentation inte godtas blir de unga 

männen myndigförklarade i texten, vilket visar på att det fanns en uppfattning om myndighetsålder. 

Åter igen kan vi se spåren av det patriarkala samhället: kvinnorna blir inte myndiga.  

 

Versen om offergåvorna ledde till en undersökning om värderingar, främst om varornas olika värde. 

Vi kan hålla fast att offergåvorna var värdefulla på så sätt att det krävdes arbete och handel för att 

kunna uppfylla offerbestämmelserna. Vilket i sig är ett argument för en fungerande handel och ett 

fungerande samhälle. Tydligt kan detta ses på att offrandet hade upphört under deportationstiden, 

Jerusalem var inget fungerande samhälle då.  

Ett intressant kapitel är klädestillverkningen som berörs väldigt lite i kommentarslitteraturen. 

Meyers skriver om att kvinnorna vävde och att vävningen var ett tidskrävande arbete men uttalar 

sig inte om hur det gick till.  Här har jag försökt att komplettera med egna erfarenheter, ett 76

tillvägagångssätt som används när källorna inte ger information. Mina argument vilar på antagandet 

att människorna inte har förändrats avsevärd sedan den efterexiliska tiden. Att utifrån detta 

antagande dra slutsatsen att inte heller tillverkningsmetoderna har förändrats avsevärt stöds av 

tillverkningsmetodernas effektivitet: vävningen har automatiserats och accelererats, men 

grundstrukturen är så pass effektiv att den inte behövde förändras. 

 Meyers, Carol, Rediscovering Eve Ancient Israelite Woman in Context, Oxford University Press, New York, 2013, s 76
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Experimentell arkeologi och jämförelser med artefakter från t.ex. Egypten kan ge fler upplysningar, 

men idag finns inga tygrester från den efterexiliska tiden i Juda kvar. Analysen är en komplettering 

till bilden av den efterexiliska tiden, men bara på så sätt att den diskuterar frågan utan att slå fast ett 

resultat. 

Andra områden som klimatet och husens storlek, templets helighet och vem som ägde tillträde till 

det är vida undersökta och resultaten bekräftas av min undersökning.  

 

I Nehemjabokens verser upptäcker vi spår av det offentliga livet som vapeninnehav, markägarnas 

ansvar och straff, där de första två bekräftar sekundärlitteraturens resultat, den sistnämnda dock 

fokuserar på lagen och kvinnorna, och då framförallt att lagen inte uttalar sig om kvinnors hår. Det 

kvarstår dock att håret var och är en viktig del av människans identitet.  

 

Rutbokens Sitz im Leben 

Bakgrund till Rutboken 

I Rutboken får vi följa moabitiska Ruts och judiska Noomis gemensamma historia som börjar med 

att Noomi och hennes familj flyr till Moab när det råder hungersnöd i Bethlehem. Noomis man dör, 

sönerna gifter sig och dör och Noomi återvänder till Bethlehem. Hennes svärdotter Rut vill inte 

skiljas ifrån henne och följer med Noomi till Juda efter att hon har sagt de välkända orden: Dit du 

går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. 

Där du dör, vill jag dö, och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst- endast 

döden skall skilja oss åt. (Rut 1:16) 

Noomi och Rut bosätter sig i Bethlehem, Rut träffar på Boas och så småningom gifter de sig och får 

en son, Oved som ska bli kung Davids farfar. 

Två viktiga institutioner i Israels rättssystem tas upp i Rutboken, leviratet och skyldemannaskapet. 

Dessa två sammanförs i Rutboken på ett sätt som inte återfinns någon annanstans i Toran.  Fischer 77

 Fischer, Irmtraud, Herders theologischer Kommentar zum Alten Testament, Rut, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, 77

2001, s 55
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hänvisar till Mieke Bal som påpekar att "dessa båda rättsinstitutioner teologiskt sett är de båda 

konstituerande aspekter i Israels historia, markägandet och folkets efterkommande."  78

Rutboken i sin helhet argumenterar för ett upptagande av främlingar i det judiska folket, helt i 

motsats till Esra/Nehemjaboken och framförallt i motsats till Femte Moseboken 23:4-7, den så 

kallade moabiterparagrafen. Ebach betonar dock att reglerna i Femte Moseboken inte 

ogiltigförklaras utan sätts ur kraft genom att Rutberättelsen "är så partikulär, berättar så konsekvent 

en enstaka berättelse… att den- och det är den litterära oppositionens poäng mot Esra/

Nehemjabokens koncept- blir universal genom att stå fast i det speciella."  79

Rutboken är alltså en enstaka berättelse mot normen, mot det centrala och allmänna, en uppfattning 

som Ebach uttrycker i sin artikel Fremde in Moab- Fremde aus Moab.  Fischer argumenterar för 80

att Rutboken är en kvinnobok , en bok som antagligen är skriven av en kvinna, som handlar om två 81

kvinnor och vänder sig till en kvinnlig publik, en argumentation jag är tveksam till. Äktenskap 

innefattar alltid två, i Ruts fall Boas och henne, eller fler, nämligen barnen. Markägandet som spelar 

så stor roll i Rutboken genom skyldemannaskapssystemet påverkar framförallt männen, eftersom 

det var sönerna som ärvde marken.  

Personligen skulle jag vilja beskriva Rutboken som en berättelse om kvinnor, absolut, men inte en 

kvinnobok rakt igenom. Rutboken behandlar en viktig del i Israels identitetsutveckling: hur 

behandlas främlingar som vill upptas i gemenskapen? Det revolutionära ligger i att boken i motsats 

till Esra/Nehemjaboken röstar för ett upptagande, den öppnar vägen för konvertering.  

Att protagonisten Rut är kvinna har sin grund i att berättelsen så som den är kunde mottagas i ett 

patriarkalt sammanhang: det är i slutändan Boas som tar Rut till sin hustru, även om hon och Noomi 

fick honom till att göra det. Rutboken återspeglar en syn på samhället som säger: du kan inte ändra 

reglerna som du vill, men du kan genom att använda de på ett klokt sätt få ett bra liv. 
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Rutbokens Sitz im Leben har undersökts av många forskare med olika resultat. Här följer jag 

Fischer som jag tycker argumenterar rimligt både för att datera Rutboken till den efterexiliska tiden 

och för att Rutboken är "…exegetisk, skrifttolkande litteratur med didaktiska såväl som holistiska 

avsikter: bevarande i stil och i den presenterade kontexten och genom att argumentera med 

traditionen utifrån blandäktenskapens Sitz im Leben vill boken leda till den rätta tolkningen av Guds 

anvisningar på sin tid."  På annan plats beskriver Fischer Rutboken som en "tidig form av den 82

halakiska midrashen."  Rothenbusch argumenterar för att Rutboken representerar moderlandets syn 83

på blandäktenskapen.  84

Tidigare skrev jag om argumenten för Rutbokens tillkomst på 300-talet f.v.t., ytterligare ett 

argument hittar vi i det att boken bearbetar just frågan om blandäktenskapen. Den frågan var högst 

aktuell i efterexilisk tid som Esra/Nehemjaboken visar. Rutboken argumenterar för en annan slutsats 

än Esra/Nehemja, men själva bokens existens tyder på att blandäktenskapen snarare var regel än 

undantag i efterexilisk tid.  Närheten till Esra/Nehemjaboken understryks av likheterna i sättet att 85

utlägga lagen, men Rutboken argumenterar mot förbudet av blandäktenskapen.   86

Fischer anser att Rutboken är en motberättelse till Femte Moseboken 23:4-6 och att den står i 

motposition till Nehemja 13.  Hon förmodar Rutbokens författare i de kretsar som nämns i Esra 87

10:15.  Dessutom spelar templet eller Jerusalem som kultcentrum ingen roll, Rutboken är alltså 88

inte tillkommen i kretsar som står prästerskapet nära.   89

Rutboken är enligt Fischer den enda boken i Bibeln med ett genomgående kvinnoperspektiv.  Men 90

det är ändå en bok som rör sig inom den befintliga socialstrukturen: "Rutboken genombryter de 
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dem Sitz im Leben der Mischehendiskussion heraus- erzählerisch zur rechten Auslegung der Gottesweisung in seiner 
Zeit anleiten."

 Fischer, 2001, s 84, originaltext: "Vorform des halachischen Midraschs."83

 Rothenbusch, Ralf, "...abgesondert zur Tora Gottes hin", ethnisch- religiöse Identitäten im Esra/Nehemiabuch, Verlag 84

Herder, Freiburg im Breisgau, 2012, s 301f

 Fischer, 2001, s 5985

 Fischer, 2001, s 6186

 Fischer, 2001, s 6387

 Fischer, 2001, s 6488

 Fischer, 2001, s 9289

 Fischer, 2001, s 9390
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patriarkala strukturerna på många sätt. Ändå erbjuder den kvinnorna inget utopiskt revolutionärt, 

utan ett realpolitiskt möjligt motkoncept mot samhällets patriarkala struktur."  91

Sammanfattningsvis skriver Fischer att Rutboken inte är en bok som förespråkar 

främlingsvänlighet. "En acceptans för främlingar inkluderande integration av främmande seder, 

bruk och religioner kan inte läsas in i boken. Rut är ingen exempelberättelse för en lyckad 

integration av främlingar i Juda, utan en propagandaskrift för ett noga bedömt, men fördomsfritt 

upptagande av proselyter av båda könen, som vill ansluta sig till Israels Gud och folk."   92

Rutboken knyter alltså an till Esra/Nehemjabokens föreställning om att man måste lämna sin 

religion, sitt språk, sitt folk och sin etnicitet bakom sig för att kunna bli en del av det judiska folket. 

Skillnaden mellan böckerna är dock att Rut kan och får lämna sin religion, sitt språk, sitt folk och 

sin etnicitet, men att kvinnorna i Esra/Nehemjaboken inte får den möjligheten.  

 

Textanalys 

Rutboken är en bok av en annan genre än Esra/Nehemjaboken, hela dess komposition är väl 

genomarbetad och det är svårare att hitta verser där författaren omedvetet har skrivit in sig i texten. 

Däremot finns många exempel på en hög litterär medvetenhet. Ett exempel är själva bokens 

komposition, som analyseras ingående av Fischer.  Ett annat exempel är namnen som beskriver 93

personernas egenskaper.  Fischer beskriver dessutom att varje kapitel har ledord, medvetet valda 94

ord som gestaltar spänningsbågar som kan gå genom hela boken eller ett kapitel.  95

 

 Fischer, Irmtraud, Herders theologischer Kommentar zum Alten Testament, Rut, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, 91

2001, s 254, originaltext: "Das Buch Rut durchbricht die patriarchalen Strukturen auf weiter Strecke. Aber es bietet 
Frauen keinen utopisch revolutionären, sondern einen realpolitisch möglichen Gegenentwurf zur patriarchalischen 
Verfasstheit der Gesellschaft an."

 Fischer,  2001, s 265f, originaltext: "Eine Akzeptanz von Fremden unter Integration fremder Sitten, Gebräuche, 92

Sprachen und Religionen ist aus den Buch nicht herauszulesen. Rut ist keine Beispielerzählung für eine gelungene 
Integration von Fremden in Juda, sondern vielmehr eine Werbeschrift für die zwar sorgfältig beurteilte, aber 
vorurteilsfreie Aufnahme von Proselyten und Proselytinnen, die sich dem Gott und Volk Israels anschliessen wollen."

 Fischer, 2001, s 24ff, se särskilt tabellerna s 25 och 4893

 Fischer, 2001, s 3394

 Fischer, 2001, s 3695
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Rut 1:1 

På den tid då Israel styrdes av domare blev det en gång hungersnöd i landet. 

Redan den första meningen i Rutboken representerar ett författarperspektiv. Här skriver författaren 

inte in sin samtid, men sin samtids perspektiv, som är ett retrospektivt perspektiv. Berättelsen börjar 

nästan som en saga: en gång för länge sen… Tidsangivelsen har dock ersatts med då Israel styrdes 

av domare. Början på Rutberättelsen låter som om den beskrivna tiden var länge sen.  

Om nu boken hade skrivits på domartiden, är det inte särskilt troligt att den hade skrivits på samma 

sätt. Det hebreiska ordet ים ְֹּפִט֔  är ett aktivt particip som egentligen uttrycker en pågående handling ַהּש

eller en agent.  I samband med tidsangivelsen ִּביֵמ֙י, i dagarna, eller bättre översatt i dessa dagar, 96

beskrivs en i det förflutna pågående handling. Meningen uttrycker alltså att domarna var ansvariga 

för rättsväsendet på den beskrivna tiden men är det inte längre. 

 

Rut 2:2 

"Jag skulle vilja gå bort till fälten och fråga om jag får plocka ax." säger Rut till sin svärmor 

Noomi. Bibel 2000 har en hänvisning till Tredje och Femte Moseboken, där det står skrivet att 

israeliterna ska lämna kvar lite korn till invandrare, fattiga och änkor. Ingenstans i Rutboken 

beskrivs det om Rut kände till dessa lagar eller blev undervisad i dem. I vers 1:16 säger Rut: din 

Gud -min Gud, en nominalsats utan verb. Den svenska Bibel 2000 översätter med din Gud är min 

Gud, King James Bible översätter med shall be, alltså  ska bli, din Gud ska bli min Gud. Vi kan 

konstatera att originalkonstrukionen inte uttalar sig om skillnaden. Rut kan ha varit förtrogen med 

Israels religion men hon måste inte ha varit det. Tidpunkten för hennes konvertering får vi inte veta: 

är det själva momentet när hon säger: Din Gud- min Gud? Eller konverterar hon när hon kommer 

till Bethlehem? Hade hon konverterat redan i Moab och valde därför att gå med Noomi till 

Bethlehem? Det vet vi inte. Det enda vi kan läsa i den undersökta versen är att Rut vet att hon får 

plocka ax, men varifrån hon fick veta det förtäljer inte texten. 

 

 

 

 Lambdin, Thomas O.,  Lehrbuch Bibelhebräisch, 7. Auflage, Brunnen Verlag, Gießen, 2013, s 1996
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Rut 2:7 

I andra kapitlets sjätte vers pratar Boas med förmannen och denne säger i den sjunde versen: Hon 

bad att få plocka ax efter skördefolket och har hållit på hela tiden ända sedan hon kom i morse. 

Bara en kort stund har hon varit inne och vilat sig. Här är det två delar jag vill analysera, hon bad 

att få plocka ax och Bara en kort stund har hon varit inne och vilat sig. 

I den första meningen talar författaren om att Rut bad om att få plocka ax. I motsats till versen jag 

undersökte innan verkar hon inte ha varit säker på att hon verkligen hade rätt att plocka ax. Fischer 

antar att hon antingen var väldigt blyg eller väldigt artig när hon ber om lov att få plocka axen.  97

Det skulle dock förutsätta att hon är säker på sin rätt vilket i sin tur skulle förutsätta att lagtexten var 

etablerad, känd och flitigt använd. 

Utifrån texten kan vi inte avgöra vilket som är fallet, vi kan dock konstatera att översättningen 

döljer det direkta talet: ֲאַלֳקָטה־ּנָ֙א. Här betecknar ּנָ֙א själva bedjandet, en enkel partikel som kan 

uttrycka önskan, uppfordring, befäl, självuppfordring och beslut.  Rut kan alltså ha propsat på sin 98

rätt eller bett om lov, hon kan ha varit blyg eller osäker, det framgår inte av texten. Det som framgår 

är att hon var angelägen. 

Den andra delen av versen jag vill undersöka, Bara en kort stund har hon varit inne och vilat sig, 

kan översättas på flera olika sätt, Bibel 2000 påpekar att grundtextens innebörd är osäker.  Det vi 99

kan se är dock att Rut var inne, gick in i eller kom in i ett hus. Denna vers har diskuterats ingående 

av Fischer som översätter med "detta hennes varande i huset var ett ringa".  Fischer kommer fram 100

till att texten framförallt betonar Ruts flit och tar själv ställning för den masoretiska texten, så som 

det framgår av hennes översättning.  101

 Fischer, Irmtraud, Herders theologischer Kommentar zum Alten Testament, Rut, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, 97

2001, s 169

 Gesenius, Wilhelm, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Gesamtausgabe, 18. 98

Aufl., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2013, s 767

 Bibeln: Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel, Verbum, Stockholm, 2001, s 99

348

 Fischer, 2001, s 167100

 Fischer, 2001, s 167101
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Rut 2:19 

"Var har du plockat i dag", frågade Noomi, "var har du arbetat? Gud välsigne honom som har tagit 

sig an dig!" utbrister Noomi när Rut kommer hem och visar allt hon har plockat och dessutom ger 

henne det som blev över från måltiden hon hade fått. Fischer anmärker i sin kommentar till versen 

att Noomi ser mannens gåva, inte kvinnans arbete.  Jag håller med henne att denna vers 102

återspeglar en patriarkal världssyn, men undrar om inte versen innehåller en portion humor också. 

Noomi är fast hon använder lagen på ett klokt och nytt sätt ändå fast i sin tid.  

 

 

Rut 4: 7 

I det sista kapitlet i Rutboken beskrivs en rit: Nu var det förr i tiden så vid inlösen och ägobyte i 

Israel att man tog av sig skon och gav den till sin motpart. Därmed bekräftades ett avtal israeliter 

emellan. Fischer diskuterar skoriten ingående och kommer fram till slutsatsen att riten förklaras 

eftersom den i Rutboken används i ett annat sammanhang än vanligt, istället för att kopplas till 

leviratäktenskapet kopplas den till skyldemannaskapet. Hon vänder sig emot att skoriten förklaras 

därför att den hade fallit i glömska, enligt henne är den fortfarande känd än idag.  Matthews 103

kopplar också skoriten till Femte Moseboken 25:5-10, han påpekar att den beskrivs annorlunda där, 

men diskuterar inte själva företeelsen.   104

Det jag lägger märke till är att författaren i början på versen betonar att Rutbokens tid inte är hans 

samtid: Nu var det förr i tiden så… Vi kan dra slutsatsen att författaren på så sätt skrev ut sig ur 

Rutbokens samtid, eller placerar skoriten i domartiden. Däremot får vi inte veta om riten fortfarande 

användes på den efterexiliska tiden.  

Det här är några exempel där jag undersökte om vi kan hitta omedvetna spår av författaren till 

Rutboken i texten. Sammanfattningsvis kan jag säga att det finns små spår, men att de är färre och 

svårare att tolka än spåren i Esra/Nehemjaboken.  

 

 Fischer, Irmtraud, Herders theologischer Kommentar zum Alten Testament, Rut, Verlag Herder, Freiburg im 102

Breisgau, 2001, s 188

 Fischer, 2001, s 241103

 Matthews, Victor Harold, Judges and Ruth, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2004, s 240104
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Rutbokens Sitz im Alltagsleben på 300-talet f.v.t.  
 

I undersökningen av den första versen drar jag, med utgångspunkt i den språkliga analysen, 

slutsatsen att författaren såg ett avstånd till sin egen tid: i dessa dagar- inte i våra dagar, då domarna 

styrde- inte perserna. Dessa argument skulle också kunna användas till att placera Rutboken i 

kungatiden, men tillsammans med de argument jag nämner under Israel på 300-talet f.v.t. pekar de 

på att boken är skriven på den efterexiliska tiden.  

 

I det här avsnittet handlar det dock inte om en tidsbestämmelse utan om och hur författaren har 

skrivit in sig i boken. Här, i Rutbokens första vers, skriver han eller hon in sitt perspektiv på 

domartiden som en avlägsen tid, en tid för länge, länge sedan, en sagotid. Versen berättar dock 

ingenting om hur författarens tid såg ut, vi får bara delvis veta hur den inte såg ut: domarna hade 

inte makten och det var inte hungersnöd när Rutboken skrevs.  

I exemplet från Rutbokens andra kapitel skymtar författarens samtid igenom i att lagen inte 

presenteras, det var allmänt känt att invandrare, fattiga och änkor fick plocka ax på fälten, lagen var 

alltså en känd text som hörde till människornas vardag. Det kan den dock inte ha gjort på 

domartiden, Tredje och Femte Moseboken dateras långt senare.  Pentateukens datering är 105

omstridd och långt ifrån avslutad, men vi kan hålla fast vid att ingen av de aktuella modellerna 

placerar Toran före 600-talet f.v.t. Domartiden låg långt tidigare, på 1200-talet f.v.t. Att Rut kände 

till lagen om axplockningen kan visa på att vi åter igen har med den efterexiliska författarens 

perspektiv att göra, där Toran fanns. Vi vet dock inte med säkerhet vilka böcker den omfattade.  

I den sjunde versen i andra kapitlet får vi veta att Rut bara gick in i huset en kort stund. Här kan vi 

dra slutsatser om författarens samtid på så sätt att det uppenbarligen var vanligt att avbryta arbetet 

och gå in i ett hus för att vila, även om texten inte uttalar sig om hur detta hus såg ut, om det fanns 

vid åkern eller om författaren menar att man gick hem och vilade. Betoningen som görs på att Rut 

bara vilade en kort stund tillåter slutsatsen att det var ovanligt, men vi vet inte om det var ovanligt 

för invandrare eller för fältarbetare i allmänhet. Vi kan också se att Ruts blyghet och artighet 

betonas, vilket visar att dessa egenskaper uppskattades. Vi vet dock inte om de uppskattades för att 

Rut var kvinna eller för att hon var invandrare. 

 Zenger, Erich, Einleitung in das Alte Testament, Kohlhammer, Stuttgart,  2011, s 119ff, särskilt tabellen på s 121105
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Den nittonde versen i Rutboken innehåller enligt min mening en hel del humor: Rut kommer hem, 

trött och svettig, men nöjd med sitt arbete och Noomi brister ut i jubel över Boas vänlighet, men 

nämner inte Ruts arbete med ett enda ord, vilket kan tänkas var en ovanlig reaktion. Det kan dock 

vara en misstolkning från min sida, Rutboken är en bok med ett konsekvent kvinnoperspektiv, men 

rör sig helt och hållet inom den patriarkala ramen. Utifrån denna ram är Noomis reaktion naturlig. 

Åter igen ser vi här hur förankrad författaren var i sin samtid, han eller hon ifrågasätter inte den 

patriarkala samhällsstrukturen, den är en naturlig del av kontexten.   

Sammanfattning 

Genom att undersöka utvalda verser i Esra/Nehemjaboken och Rutboken har jag försökt att närma 

mig samhället bakom texterna och dess människor. Jag har upptäckt att det finns små spår av 

författarnas samtid, mera tydliga i Esra/Nehemjaboken än i Rutboken, vilket delvis beror på 

böckernas olika karaktär. Där Esra/Nehemjaboken är skriven som en rapport är Rutboken en 

utläggning till lagtexten.  

Jag kom fram till att spåren i texten handlar om skrivkonsten, samhällsstrukturer, myndighetsålder 

uppfattningar om värde och vad som anses speciellt värdefullt, klädsel och hantverkskonst, 

uppfattningar om skam och rätt beteende, vapeninnehav och vapen i det offentliga livet, marken och 

egendomsförhållanden, arvsrätt, uppfattningar om kroppen och då framförallt håret, statsskick, 

lagen, invandrare, seder i samband med äktenskap, uppfattningar om förgångna tider, rätt beteende 

och slutligen humor. 

Alla dess spår kan sammanfattas i tre stora kategorier: det offentliga livet, privatlivet och det 

personliga livet. Dessa är de tre stora områdena som vi rör oss i i livet: vem är jag, vart hör jag och 

vem bestämmer över mig, områden som hänger ihop, men som jag ändå uppfattar som skilda 

kategorier. Meyers betonar denna distinktion genom att påpeka att ansvarsfördelningen och 

maktfördelningen kunde se olika ut i de olika kategorierna. Hon skriver att "Thus a priori it seems 

certain that women had chief responsibility for many houshold processes and also shared 

esponsibility for some others."   106

 Meyers, Carol, Rediscovering Eve Ancient Israelite Woman in Context, Oxford University Press, New York, 2013, s 106

128
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Jag ser det som ringar på vattnet, den innersta ringen är jag själv, min egen personlighet, min ande, 

min själ och min kropp. Nästa ring är familjen, mina närmaste, de som har ett ansvar för mig och 

som jag har ett ansvar för. Den tredje yttersta ringen är samhället, ledarna och ytterst det land och 

den värld jag hör till. För Israeliterna var det både lokalsamhället och det persiska riket. Om vi tittar 

på de utvalda bibelböckerna kan vi se att Rutboken utspelar sig i den mellersta ringen och Esra/

Nehemjaboken i den yttersta ringen. Båda böckernas innehåll berör dock framförallt den innersta 

ringen. 

 

Resultat 

Svar på frågeställningarna 

 

Vilken historisk kontext återspeglar de valda texterna?  

De valda texterna återspeglar den historiska kontexten på 300-talet f.v.t. i Juda, speciellt i 

Jerusalem, med den inskränkningen att vi inte med absolut säkerhet kan veta hur dessa texter såg ut 

då. Även om Rutboken utspelar sig på domartiden har sekundärlitteraturen och textanalysen visat 

att boken tillkom i den efterexiliska kontexten i Jerusalem, antagligen i de kretsar som satte sig 

emot Esras reformer och som nämns i Esraboken 10:15. Böckerna återspeglar en formativ period av 

Israels identitetsutveckling där frågor om invandrare, äktenskap och markägande spelade stor roll. 

  

Hur förhåller sig de utvalda texterna till varandra?  

Texterna står i ett beroendeförhållande till varandra på så sätt att Rutboken går i diskussion med 

Esra/Nehemjaboken och samma lagtexter som denna. Där Esra/Nehemjaboken återger en teologisk 

interpretation av de historiska händelserna på den efterexiliska tiden, är Rutboken en utläggning av 

samma lagtexter som tillämpas på Esra och Nehemjas tid. Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att 

Esra och Nehemja tillämpar lagen och Rutboken svarar med att tolka lagen på ett motsatt sätt. Den 

visar därmed för de kretsar närmast Esra och Nehemja att deras tolkning av lagen är fel.  

 

Jag kan inte se att Rutboken skulle ha påverkat Esra/Nehemjaboken utifrån både 

sekundärlitteraturen och min egen analys, denna är alltså oberoende av tolkningarna i Rutboken, 
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även om Esras och Nehemjas motståndare nämns.  

Vilka aspekter av det samtida vardagslivet återspeglas i Esra/Nehemjaboken respektive Rutboken?  

Båda böckerna återspeglar många aspekter av det samtida vardagslivet som jag ordnar efter utifrån 

ifall de hör till det offentliga livet eller till privatlivet. 

  

Det offentliga vardagslivet återspeglas i verserna om: 

- hur förordning kungjordes (Esr 1:1) 

- den patriarkala, patrilinjära och patrilokala samhällsstrukturen (Esr 1:5 och Rut 2:19) 

- myndighetsålder (Esr 3:8)  

- offergåvor och deras värde och därmed allmänna uppfattningar om värde (Esr 6:9)  

- klimatet (Esr 10:9) 

- vapeninnehav (Neh 4:18) 

- markägare (Neh 5:16) 

- straff och förmaning (Neh 13:25) 

- lagen och dess användning (Rut 2:2) 

- riter i samband med ägobyte (Rut 4:7)  

Privatlivet och känslolivet återspeglas i verser om:  

- kläder (Esr 9:3) 

- sorg och förtvivlan (Esr 9:3 och 9:5) 

- uppskattat beteende och flit (Rut 2:7) 

Författarens perspektiv återspeglas i Rutboken genom tidsangivelser som i Rutbokens kapitel 1 vers 

1 och kapitel 4 vers 7.  

Vad är Esra/Nehemjabokens Sitz im Alltagsleben i Israel på 300-talet f.v.t.?  

Böckernas Sitz im Alltagsleben är en delaspekt av böckernas Sitz im Leben. Sekundärlitteraturen 

visar att båda bibelböckerna har sin Sitz im Leben i Juda på den efterexiliska tiden, en tid som hade 

stor betydelse för att israeliterna skulle bli ett folk. Böckernas Sitz im Alltagsleben återspeglas i de 

små detaljer som författarna inte är medvetna om, detaljer som visar att vi har att göra med ett 

samhälle som har klara regler för det offentliga och det privata livet. De ovan nämnda aspekterna 

omfattar så gott som alla områden.  
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Specifik betydelse för den efterexiliska tiden har sådana aspekter som har med markägande (som 

innebar ett ansvar för att återuppbygga stadsmuren), vapeninnehav (som återspeglar den pressade 

situationen, men också persernas syn på israeliterna) och invandrare (då framförallt deras rättigheter 

i samband med skörden, äktenskap och uppförande) att göra.  

 

Allmän betydelse för den bibliska tiden har aspekter som handlar om patriarkat, kroppen och håret, 

kläder, offer och rätt beteende.  

Undersökningen återspeglar att författarna är fast förankrade i sin samtid, de diskuterar inte 

ramförutsättningarna i sig, men de diskuterar hur dessa ramar ser ut och framförallt i Rutboken hur 

dessa ramar kan töjas ut.  

 

I inledningen konstaterade jag att det fanns en brist i den nuvarande forskningen om Esra/

Nehmjaboken och Rutboken, vardagslivet i den kontext böckerna kom till i beaktades för lite. Jag 

vill inte påstå att jag har fyllt luckan helt och hållet, men mun undersökning är ett bidrag till att 

uppmärksamma det som fattas och bidra med tankar om hur denna vardag kan ha sett ut. Att 

jämföra böckerna under aspekten Sitz im Alltagsleben är ytterligare ett argument för deras 

samtidighet och ett bidrag till en ökat förståelse för vardagen på den efterexiliska tiden. 

 

Tankar för fortsatt forskning 
Under arbetet med uppsatsen kom jag i kontakt med mycket litteratur som handlar om sambandet 

mellan blandäktenskap eller äktenskap överhuvudtaget och dess betydelse för ett folks identitet. Där 

berördes frågor om etnicitet, identitet, utanförskap, identitetsmarkörer och deras förändringar och 

andra aspekter som har att göra med identitet. Identitet och Sitz im Leben oc hur dessa två aspekter 

återspeglas i bibelböckerna ligger mycket nära varandra, bibelböckerna speglar en historisk kontext 

som var specifika människors kontext, människor som formade sin identitet under de rådande 

förutsättningarna.  

Att undersöka hur bibelböckernas kontext formade israeliternas identitet eller åtminstone påverkade 

deras uppfattning om sin egen identitet fick inte rum i min undersökning men skulle vara ett 

intressant forskningsämne för framtiden. 
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